
É VOTAR COM BASE NOS PRINCÍPIOS   
DO CÓDIGO DE ÉTICA

população, para aqueles e aquelas 

que estão fora do padrão considera-

do adequado, a partir de valores con-

servadores, do padrão normativo, 

resultando em ódio, discriminação, 

preconceito, violência. 

Assistentes Sociais e demais traba-

lhadoras/es estão vivenciando um 

cenário de crise, de instalação do medo, da insegu-

rança, de criminalização dos movimentos sociais e 

da população em situação de pobreza; de descren-

ça nas instituições democráticas; de preconceito e 

desrespeito às diversidades humanas, às diferenças 

e aos projetos ideo-políticos divergentes; de discri-

minação e de fundamentalismo religioso.

É justamente neste ano de 2018, quando se come-

mora o 70º aniversário da Declaração Universal dos 

Direitos Humanos, e o Brasil celebra o 30º aniversá-

rio da Constituição Federal de 1988, é que precisa-

mos reafirmar os princípios e compromissos ético-

políticos da categoria. 

Precisamos refutar um dos projetos de candidatura às 

eleições gerais de outubro, por seu caráter expli-

citamente hostil e contrário aos direitos huma-

nos, sobretudo pelas posições racistas, misó-

ginas, LGBTfóbicas e sexistas.

Do ponto de vista econômico, este proje-

to mantém os privilégios que beneficiam 

a elite brasileira, e aposta em medidas de 

austeridade, de congelamento dos gastos 

públicos para a classe trabalhadora, de 

contrarreformas. 

O Brasil vive um momento de intensa polarização 

política, que explicita, em parte, a disputa de proje-

tos de sociedade, de hegemonização de interes-

ses de classes. 

Mas, esta polarização assumiu expressões que preo-

cupam as organizações em direitos humanos, de defe-

sa da democracia e das/os trabalhadoras/res, como 

o Conselho Regional de Serviço Social do Paraná. 

Evidencia-se o avanço do fascismo, represen-

tado por uma candidatura que tem sido 

amplamente repudiada pelas mulheres, pelo 

movimento negro e indígena, pela população 

LGBTI, especialmente pelas ideias, defesas e 

narrativas que revelam um conteúdo de fron-

tal ataque aos direitos humanos e aos direitos 

sociais historicamente conquistados. Ou seja, 

por uma plataforma que é absolutamente 

contrária aos avanços democráticos.

A disputa das eleições de 2018 compõe um cenário 

de ameaças e de luta maior sobre os rumos de 

nossa sociedade: a defesa da democracia, da 

soberania e dos direitos sociais, já solapados 

pelo golpe que retirou uma presidenta 

legitimamente eleita. 

Os efeitos do golpe estão sendo dura-

mente vivenciados pela população 

mais pobre, pela classe trabalhadora, 

consolidando a feição de um Estado 

racista, de exceção para a maioria da 



Já sabemos as consequências deste projeto: des-

monte do sistema de proteção social, precarização 

dos serviços e das políticas públicas, retrocesso de 

direitos historicamente conquistados, com altera-

ções profundas nos processos de trabalho, preca-

rização das condições de vida, aprofundamento 

da desigualdade e aumento da violência.

Candidatos que representam a ideologia fascista, 

que representam valores associados à barbárie, 

que representam práticas, concepções e compor-

tamentos relacionados ao fascismo, não represen-

tam os interesses das/os assistentes sociais, da 

classe trabalhadora.

Assistente Social Vota Contra o Fascismo, 
o Racismo, o Machismo, a LGBTfobia e a Xenofobia!

No dia 29 de setembro as mulheres estarão mobi-

lizadas para em resistência ao fascismo e às políti-

cas neoliberais, no Brasil e no mundo. Vamos 

intensificar o debate sobre as implicações políti-

cas e sociais deste projeto da extrema direita, que 

pretende dominar nossos corpos, nosso trabalho 

e nossos territórios, nossas subjetividades. Um 

projeto fascista que transforma o ódio em meca-

nismo político de dominação, que dissemina e 

incentiva a violência.

Somos assistentes sociais e temos bandeiras de luta 

construídas coletivamente. Temos capacidade de 

mobilização e organização política, por isso é preciso 

protagonismo, coragem e resistência para dizer 

#eleNão #eleNunca #eleJamais, , .

Participe dos atos em defesa da democracia, 

da liberdade, da igualdade, dos direitos.

No dia  vote conforme os princípios 07 de outubro

do Código de Ética da/o Assistente Social!

Nós, assistentes sociais, reafirmamos o com-
promisso com o Projeto Ético Político Profis-
sional, especialmente na defesa dos direitos 
da classe trabalhadora. Reafirmamos princí-
pios fundamentais como a liberdade, a justi-
ça social e a radicalização da democracia. 

Atuamos na luta pela construção de uma socie-

dade em que todas/os possam viver em condi-

ções plena de igualdade e de participação no usu-

fruto de bens, riqueza e serviços, livres de todas as 

formas de dominação e exploração econômica e 

opressão de raça/etnia e gênero. 

No exercício da profissão, temos o dever ético-

político de nos posicionar contrariamente a qual-

quer pratica arbitrária, autoritária, cerceadora da 

liberdade dos indivíduos sociais e violadora dos 

direitos humanos. 

Defendemos direitos, sistemas públicos estatais, 

lutamos, cotidianamente, contra a desigualdade 

social, de gênero e étnico/racial. 

Defendemos direitos das infância e juventude, da 

pessoa idosa, das pessoas com deficiência, 

mulheres, população LGBT, população em situa-

ção de rua, povos do campo e da floresta, ribeiri-

nhas, migrantes, todas e todos que são mais afeta-

das/os pela violência, desigualdade, pelo desres-

peito à dignidade humana!


